





KINNITATUD
Justiitsministeeriumi kantsleri
22.01. 2014.a.
käskkirjaga 22-k
	 

	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Vanglate osakond, karistuse täideviimise talitus
Ametinimetus:
Juhataja
Tegevusvaldkond:
Karistuse täideviimise valdkond
Vahetu juht
Asekantsler (vanglad)
Alluvad
Talituse koosseisus olevad ametnikud
Teenistuja asendab
Talituse teenistujaid, asekantslerit (vanglad)
Teenistujat asendab
Kantsleri määratud talituse teenistuja
Ametikoha põhieesmärk
Talituse juhtimine, vastutusvaldkondade arendamine ja korraldamine

Tööandja poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuded:
	Kõrgharidus

Eesti keele valdamine kõrgtasemel, vähemalt 2 võõrkeele oskuse kesktasemel
	Töökogemus avalikus teenistuses vähemalt 3 aastat
	Juhtimisalane töökogemus vähemalt 1 aasta
	Tööks vajalik arvuti kasutamise oskus 

Muud tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Vangla tegevust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine
	Algatus- ja otsustusvõimelisus
	Väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime 
	Täpsus ja kohusetundlikkus
	Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus 

Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas 

Tööülesanded:
Tulemus:
Talituse töö juhtimine ja koordineerimine.
Tõhus töökorraldus, motiveeritud töötajaskond, ettepanekud talituse töökorralduse, töötajate täiendõppe ja tulemuspalga ning talituse tööplaani osas,  õigeaegselt täidetud ülesanded.
Talituse iga-aastase tööplaani koostamise ning täitmise korraldamine
Kinnitatud tööplaan, täitmise aruanded
Vanglate järelevalvealase tegevuse koordineerimine
Toimiv järelevalvetegevus vanglates
Vangistuse planeerimise ja täideviimise koordineerimine
Vangistuse planeerimine ja täideviimine toimib
Vanglate valdkonda reguleerivate Vabariigi Valitsuse ja justiitsministri õigusaktide eelnõude väljatöötamise tagamine
Väljatöötatud eelnõud
Ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks
Põhjendatud ettepanekud
Ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate tegevuseks vajalike vahendite analüüsimine ja ettepanekute tegemine
Põhjendatud ettepanekud
Väärtegude menetlemise korraldamine Justiitsministeeriumi pädevuse piires
Korraldatud väärtegude menetlemine
Kinnipeetavate ja vahistatute arvestusealase tegevuse koordineerimine
Koordineeritud arvestusealane tegevus
Vanglas kinni peetavate isikute andmekogu arendamisel osalemine ning selle täitmise koordineerimine ja kontrollimine
Tagatud andmekogu areng ning korraldatud kontroll selle täitmise üle
Kinnipeetavate ja vahistatute statistilise arvestuse pidamise korraldamine
Korraldatud statistiline arvestus
Ministeeriumi ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste turva- ja muude ohutussüsteemide, relvade, laskemoona ning erivahendite alase tegevuse koordineerimine ning koostöös üldosakonna finants- ja varahaldustalitusega nende hankimise korraldamine
Koordineeritud tegevus ning korraldatud hanked
Relvade, laskemoona ja erivahendite arvestuse pidamise korraldamine ning nende hoiustamise, väljastamise ja kasutamise kontrollimise tagamine
Korraldatud arvestus relvade, laskemoona ja erivahendite üle ning tagatud nende kasutamise kontrollimine
Kinnipeetavate ja vahistatute paigutamise korraldamine
Korraldatud kinnipeetavate ja vahistatute paigutamine
Vanglate relvastatud üksuse tegevuse koordineerimine, sealhulgas ettepanekute tegemine relvastatud üksuse kasutamiseks
Koordineeritud relvastatud üksuse tegevus
Teenistusliku järelevalvete korraldamine vanglate tegevuse üle
Korraldatud teenistuslikud järelevalved
Vastavalt talituse pädevusele laekunud avaldustele ja kaebustele vastamise ning lahendamise korraldamine
Kontrollitud kaebused ja korraldatud kaebustele vastamised
Vahetu juhi poolt määratud ajal olla valveajal
Ametnik on valveajal tööandjale kättesaadav
Asekantsleri (vanglad) korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.
Õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	Justiitsministeeriumi struktuuriüksused.
	Vanglad.


Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest

Tööandja: Margus Sarapuu, kantsler
Ametnik:


		     allkiri/ kuupäev	                     				        allkiri /kuupäev

																						



